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SharePoint is een van de meest succesvolle Microsoft-
producten ooit. Meer dan 70 procent van de onderne-
mingen wereldwijd gebruikt het. De meest basale vorm 
van SharePoint is als omgeving om documenten te 
delen. Een stap verder is SharePoint als platform om 
samen aan informatie te werken. De grootste toege-
voegde waarde levert SharePoint als het functioneert 
als volwaardige centrale werkomgeving.

Introductie

SharePoint als 
samenwerkings-
platform

Door de toenemende globalisering en het 

nieuwe werken zijn teams meer en meer 

virtueel. Er is steeds minder face-to-face-

contact tussen teamleden en tussen mede-

werkers en hun leidinggevenden. Maar ook als 

er een grote fysieke afstand is, willen mensen 

goed en prettig kunnen samenwerken. Share-

Point kan de afstand overbruggen. Zeker met 

de introductie van SharePoint 2013 is er een 

volledig palet aan functionaliteiten beschikbaar 

dat het samenwerken in (ad hoc) teams aan 

documenten en projecten mogelijk maakt. Door 

de integratie met informatie en processen uit 

achterliggende systemen, clouddiensten en 

functionaliteiten als real-time unified communi-

cations wordt het een volledig digitale, centrale 

ontmoetingsplaats waar alle informatie samen-

komt. Informatie die nodig is voor de dagelijkse 

(team)werkzaamheden en om de juiste strate-

gische beslissingen te nemen. Op elk moment, 

op elk niveau, op elke plaats.

Deze paper helpt om inzicht te krijgen in 

de mogelijkheden van SharePoint als social-

enterpriseplatform. Wij beschrijven welke 

stappen nodig zijn om zo’n omgeving te 

creëren en adopteren.
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Het belang 
van social media

De rol van social media in onze samen-

leving

In deze wereldwijde economie, waar internet 

ons vrijwel onbeperkte communicatiemogelijk-

heden heeft gebracht, is de sociale interactie 

drastisch veranderd. Nieuws is tegenwoordig 

niet meer iets wat je ’s ochtends in de krant 

leest of ’s avonds om 8 uur op de televisie 

bekijkt, maar een continue stroom van 

informatie, 24/7. Daardoor worden er steeds 

sneller beslissingen genomen aan de hand 

van nieuws. Er ontstaan ook veel sneller 

kettingreacties, en dat is niet altijd positief.

Mensen zijn niet alleen een consument van het 

nieuws, maar zijn ook producent geworden. 

In de vorm van blogs, tweets, statusupdates, 

commentaren op nieuwsartikelen etcetera kan 

iedereen de buitenwereld informeren over zijn 

persoonlijke nieuws of mening. Je bepaalt zelf 

welk nieuws van welke bron je wilt volgen. Dat 

zijn niet alleen de officiële kanalen, maar ook 

organisaties of mensen die jij interessant vindt. 

Via Twitter ben je in staat je eigen micronieuws 

te melden en het nieuws te bekijken van 

mensen of organisaties die je volgt. Met behulp 

van Youtube deel je films die je al dan niet zelf 

hebt geproduceerd met je smartphone. Met 

Facebook kun je je eigen ‘smoelenboek’ 

samenstellen, contacten onderhouden en foto’s 

en statusupdates delen. Met deze tools kun je 

zelfs zien of iemand ‘beschikbaar’ is en waar 

hij is. Whatsapp wordt gebruikt om één op één 

met elkaar te communiceren (chat) of om 

groepsgesprekken te voeren. Skype gebruik je 

voor (gratis) langeafstandstelefonie, eventueel 

met beeld. Op het meer zakelijke vlak is er 

natuurlijk LinkedIn, waarmee je een netwerk 

van zakenrelaties kunt opbouwen, groepen 

met bepaalde gedeelde interesses kunt creëren 

en bijwonen, deel kunt nemen aan virtuele 

bijeenkomsten en informatie kunt delen.

Social media maken het mogelijk om op 

afstand te communiceren, met behulp van 

digitale hulpmiddelen die overal en altijd 

beschikbaar zijn. Door het  massabereik ben je 

in staat om met heel veel mensen tegelijkertijd 

te communiceren, iets wat op de traditionele 

face-to-facemanier niet te realiseren is. De 

aanbieders van deze social media (gebaseerd 

op SaaS-cloudoplossingen) kunnen verhelde-

rende inzichten krijgen door op de grote 

hoeveelheden verzamelde data ‘big 

data-analyse’ toe te passen.

Social media binnen de bedrijfsmuren

Medewerkers gebruiken privé Facebook, 

LinkedIn, Twitter, Youtube en andere social 

apps. Het enthousiasme over deze social 

media nemen zij mee naar hun werk. Ook in 

hun werk hebben mensen een sterke drang om 

verbonden te blijven met collega’s, business 
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partners en opdrachtgevers. Afstand, tijdver-

schil of taalverschillen spelen geen rol. Zij willen 

contacten onderhouden en informatie uitwisse-

len. Van het samenwerkingsplatform op hun 

werk verwachten ze dat de interactie op een 

vergelijkbare, net zo intuïtieve manier als in 

hun privéleven verloopt. 

Door ‘consumerization of IT’ wordt het in 

formele omgevingen, zoals de bedrijfsom-

geving, ook mogelijk om op een niet-formele 

manier met elkaar te werken. Bijvoorbeeld 

met behulp van een (eigen) iPad of smartphone. 

Een grote omslag voor menige organisatie. 

Organisaties die voorheen voorlopers waren op 

het gebied van IT zijn nu ineens volgers van de 

ontwikkelingen in de consumentenmarkt. De 

IT-afdeling krijgt een meer faciliterende rol; van 

beheer naar ondersteuning. Binnen de organi-

satie leidt deze nieuwe manier van contact 

onderhouden en samenwerken tot een cultuur-

verandering. Juist daarom is het zo belangrijk 

dat de top werkelijk leiderschap toont. 

Veel organisaties zijn bang voor de risico’s van 

social media in de context van de organisatie 

(lekken van data, reputatieschade, etc.). Toch 

zou het een gemiste kans zijn om social media 

om die reden buiten de bedrijfsmuren te 

houden. Want het gebruik van social-media-

technologie heeft niet alleen de toekomst, 

maar kan ook leiden tot verrassende relaties 

en nieuwe inzichten. Met een traditionele 

manier van communiceren en samenwerken 

was dit nooit mogelijk geweest.  Social media 

stimuleren innovatie en zorgen ervoor dat de 

organisatie een hogere toegevoegde waarde 

kan leveren. Natuurlijk zijn er risico’s. 

De meest effectieve manieren om die te 

beheersen, zijn:

•	 eenvoudige regels communiceren die 

aansluiten bij de geldende interne regels;

•	 leiderschap (goed voorbeeld doet goed 

volgen);

•	 controle binnen de groep (sociale controle) 

stimuleren.

Foto 1 
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De social 
enterprise

Er zijn vele opvattingen over het begrip ‘social 

enterprise’. Zelfs de naam levert verwarring op. 

Er zijn namelijk vele andere benamingen voor 

(waarschijnlijk) hetzelfde, zoals enterprise social 

computing, enterprise social networking, social 

business en Enterprise 2.0. Bovendien wordt 

een onderneming die de missie heeft om de 

wereld te verbeteren (een vorm van maat-

schappelijk verantwoord ondernemen) ook 

een social enterprise genoemd. 

Dan zijn er zaken die betrekking hebben op 

social marketing en/of social commerce, zoals 

het delen van interne statusupdates met de 

buitenwereld via Twitter, integratie met LinkedIn 

om vacatures te publiceren en te monitoren, 

het publiceren van informatie over de organisa-

tie op Facebook, en het monitoren van social 

feeds om klanten beter te leren kennen. Ook 

dat valt niet onder social enterprise.

Maar wat is een social enterprise dan wel?

In een goed functionerende social enterprise 

leren mensen van elkaars ideeën, fouten en 

successen. Zij kunnen in een open sfeer:

•	 slim en plezierig werken;

•	 makkelijk communiceren;

•	 snel informatie, ideeën en meningen delen;

•	 beter samenwerken;

•	 de basis leggen voor nieuwe innovaties en 

organisatieverbetering. 

Om dit te kunnen realiseren, wordt een 

social-enterpriseplatform (bijvoorbeeld 

Microsoft SharePoint) ingezet dat diverse social 

media-achtige functionaliteiten biedt. 

Snellere innovatie en betere 

bedrijfsprocessen

In een social enterprise is snellere innovatie 

mogelijk. Bovendien worden bedrijfsprocessen 

continu geoptimaliseerd. Hieronder gaan wij 

daar verder op in. Wij beschrijven ook de 

mogelijkheden en aandachtspunten van social 

tooling.

Emergent intelligence leidt tot innovatie

Moderne bedrijven worden steeds complexer. 

Ideeën komen niet alleen binnen de afdeling 

Research & Development tot stand. We hebben 

het zelfs al niet meer over ‘collective intelli-

gence’ (ook wel crowdsourcing genoemd). 

Inmiddels hebben wij het stadium van ‘emer-

gent intelligence’ (opkomende intelligentie) 

bereikt. Intelligentie ontstaat door sociale 

samenwerking zonder dat dit expliciet gefaci-

liteerd wordt. Kleine brokken van informatie 

(van mensen of uit systemen) die ogenschijnlijk 

niet bijzonder waardevol of innovatief zijn, 

kunnen samen leiden tot een hoge en com-

plexe vorm van intelligentie. Aangezien 

innovatie dé manier is om als economie en 

mensheid verder te evolueren, is emergent 

intelligence een heel belangrijk onderwerp.

Een voorbeeld. Je krijgt een leuk filmpje van 

een vriend en deelt de link van een YouTube-

filmpje op het interne netwerk, voorzien van 

je commentaar en ideeën. Rond dit onderwerp 

komen blogs en social bookmarks van col-

lega’s. Er volgt een uitgebreide chatsessie. Het 

onderwerp wordt verbreed, versmald, uitgerekt 

en platgeslagen. En ineens ontstaat er een link 
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met de organisatie, alleen vanuit een compleet 

nieuwe invalshoek. Met behulp van informatie 

uit interne systemen en externe bronnen wordt 

dit verder ontwikkeld binnen een projectsite en 

voilà, een nieuw commercieel idee is geboren. 

In een Wiki-omgeving vinden de draft-publica-

tie en verder finetuning plaats.

Integratie in bedrijfsprocessen

Social tooling heeft de hoogste toegevoegde 

waarde als deze volledig opgenomen wordt in 

de business-processmanagementomgeving. 

Dan worden de bedrijfsprocessen continu 

geoptimaliseerd en wordt de klant het beste 

bediend. Op dat moment zet je social tooling 

niet alleen in voor het ontwikkelen van innova-

tieve nieuwe producten, maar bouw je ook aan 

de organisatie.

Figuur 1 
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Aandachtspunten

Belangrijke aandachtspunten voor een social 

enterprise zijn:

•	 Focus op kwantiteit – hoe meer (echt 

verschillende) ideeën er gegenereerd 

worden, hoe groter de kans dat er een 

radicale en effectieve oplossing ontstaat.

•	 Geen directe kritiek leveren – kritiek  en 

vooroordelen moeten in eerste instantie 

achterwege blijven, in plaats daarvan wordt 

gefocust op  het toevoegen van waardevolle 

input aan de ideeën (in een later stadium is 

kritiek natuurlijk wel welkom).

•	 Verwelkomen van ongebruikelijke ideeën – 

door vanuit verschillende perspectieven naar 

een probleem te kijken en aannames te 

vermijden, kunnen ongebruikelijke ideeën en 

betere oplossingen ontstaan. 

•	 Combineren en verbeteren van ideëen – 

meerdere goede ideeën kunnen samen een 

geweldig idee worden: 1+1=3.

•	 Overspoel mensen niet met informatie – als 

mensen structureel teveel informatie krijgen, 

haken ze af; ze dragen niet meer bij aan 

discussies en missen belangrijke onderwer-

pen.

•	 Vind de balans in de onderlinge competitie 

– er kunnen onderlinge competities ontstaan 

over participatie in bijvoorbeeld discussies. 

Enige vorm van competitie is niet verkeerd, 

als dit er maar toe leidt dat collega’s elkaar 

naar een hoger plan trekken.

Open sfeer

Een social enterprise stelt mensen in staat te 

participeren in een netwerk om kennis op te 

bouwen zonder dat men ergens op afgerekend 

word. Mensen kunnen bijdragen leveren die 

daadwerkelijk meegenomen worden in de 

overwegingen om tot een oplossing van een 

probleem te komen. Of niet, maar daar wordt 

niemand op afgerekend. Deze manier van 

bijdragen leveren leidt tot een opener gemeen-

schap van werknemers, waarin men accepteert 

dat er fouten kunnen worden gemaakt en men 

elkaar respecteert. Mensen kunnen in een open 

sfeer vragen. Experimenteren krijgt de ruimte. 

Het creatieve proces wordt veel efficiënter en 

effectiever; er wordt sneller een oplossing voor 

problemen gevonden. Zo’n open sfeer draagt 

bij aan een hogere medewerkerstevredenheid.

Kennis borgen

Belangrijk is dat de kennis in een social 

enterprise ook beter geborgd wordt. Doordat 

kennis wordt opgeslagen, is deze overdraag-

baar en te herleiden naar individuen. Als 

iemand onverhoopt de organisatie verlaat, 

blijft zijn of haar kennis achter voor (her)

gebruik. Eerdere ideeën kunnen later weer 

het uitgangspunt zijn voor verdere discussie. 

Digitale sessies

Aan digitale sessies kunnen grote groepen 

deelnemen. Tijd en locatie zijn niet belangrijk; 

je kunt deelnemen aan het netwerk wanneer 

het jou uitkomt. Er bestaat ook minder ruis, 

want je wordt niet afgeleid door het fysieke 

gedrag van andere deelnemers. Daardoor blijf 

je beter gefocust op de sessie. Uiteindelijk leidt 

dit tot meer effectieve samenwerking.
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Gevolgen voor de interne organisatie

Ook binnen de bedrijfsmuren hebben mensen 

‘idolen’ die ze volgen. Als de distinguished 

engineer, technology fellow of MVP een 

document of publicatie ‘liket’, is dat voor menig 

collega aanleiding om het document te gaan 

lezen. Dat vormt weer een aanleiding voor 

andere samenwerkingsverbanden om tot 

nieuwe ideeën en oplossingen te komen. Door 

middel van badging (iemand wordt beloond 

voor goede of vele bijdragen) wordt ook 

bepaald hoe invloedrijk een persoon is. 

Uiteindelijk is het de medewerker die bepaalt 

wie hij volgt en belangrijk vindt. Daardoor 

vervagen de traditionele hiërarchieën in de 

organisatie.

Net als bij het nieuwe werken, geldt voor de 

social enterprise dat de productiviteit van een 

medewerker niet meer wordt afgemeten aan de 

gewerkte uren, maar aan de bijdrage die hij 

heeft geleverd aan het geheel. Dit is een 

cultuuromslag waarbij het management een 

cruciale rol speelt. De strategie die leidt tot zo’n 

cultuurverandering beschrijven wij in het 

volgende hoofdstuk.

“By 2016, 50 percent of large 
organizations will have internal 
Facebook-like social networks, 
and 30 percent of these will be 
considered as essential as email 
and telephones are today.
Gartner 2013

”
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Hoe creëer je een 
social enterprise-
platform met 
SharePoint?
In SharePoint zijn veel functionaliteiten aanwe-

zig die kunnen ondersteunen bij het ontwikke-

len van een social enterprise. SharePoint kan 

als organisatiebreed platform worden ingezet 

om deze functionaliteiten aan iedereen aan te 

kunnen bieden.

Voorbeelden zijn:

•	 Microblogging – met tweets vergelijkbare 

feeds waarmee je anderen op de hoogte 

kunt  stellen van waar je mee bezig bent of 

wat je bezighoudt. Anderen kunnen jou 

volgen. 

•	 Profiel – in het profiel bewaar je je skills en 

interesses zodat je door anderen gevonden 

kunt worden. Dit maakt het mogelijk om snel 

de juiste mensen te vinden voor een 

brainstorm, project of ander samenwer-

kingsverband.

•	 Teamsite – een omgeving om virtueel samen 

te kunnen werken aan bijvoorbeeld docu-

menten in een (ad hoc) team. De teamleden 

kunnen samen aan nieuwe initiatieven 

werken voordat ze formeel gepubliceerd 

worden op bijvoorbeeld een Wiki.

•	 Instant messaging – hiermee kun je chatten 

met medewerkers, direct vanuit bijvoorbeeld 

een teamsite, nadat je hebt gezien dat je 

virtuele collega beschikbaar is. Ook is het 

mogelijk om op die manier bijvoorbeeld 

“screenshots” uit te wisselen.

•	 Discussion list – hier kun je discussies 

starten of bijwonen. Als een onderwerp je 

interesseert, kun je bijdragen aan de 

discussie. 

•	 Tagging – om publicaties gemakkelijker te 

vinden, kun je ze classificeren met behulp 

van een taxonomie of een folksonomie.  

Door het volgen van bepaalde tags kun je  

op de hoogte blijven van alles wat met een 

bepaald onderwerp te maken heeft.

•	 Social bookmarking – door publicaties te 

liken of unliken kun je aangeven wat je ervan 

vindt. Dit draagt bij aan de populariteit en 

invloed van de betreffende publicatie. In de 

praktijk wordt dit ook gebruikt om publica-

ties die invloedrijke personen aanbevelen 

eerder te lezen.

•	 Mashup – het integreren van informatiefeeds 

van buiten SharePoint, bijvoorbeeld integra-

tie van tweets of Facebook-statusupdates. 

Maar het kan ook gaan om het integreren 

van informatie uit andere systemen van 

binnen de organisatie. De verschillende 

informatiebronnen worden dan gecombi-

neerd en in de juiste context geplaatst.

•	 Weblog – bedoeld om wat langere artikelen 

te publiceren over je eigen bevindingen, 

mening en onderzoeken, te delen met 

iedereen. In combinatie met andere publica-

tievormen kan dit bijdragen aan de samen-

werking rond een bepaalde uitdaging. 

Bijvoorbeeld door bepaalde onderwerpen 

toe te lichten in een kort artikel.

•	 Wiki – een omgeving om samen met 

anderen te werken aan meer formele, 

publieke documentatie, die gaandeweg 

steeds betere informatie oplevert. Vaak 

begint zo’n publicatie in de vorm van een 

final draft versie van een document waar 

“80 Percent of 
social business 
efforts will 
not achieve 
intended benefits 
through 2015 due 
to inadequate 
leadership and 
an overemphasis 
on technology.
Gartner 

2012

”
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meerdere mensen al aan hebben samenge-

werkt. De publicatie wordt dan vervolmaakt 

in de Wiki-omgeving.

•	 Social search – zoeken naar mensen met 

bepaalde kwaliteiten. Door middel van 

gerichte zoekopdrachten kunnen collega’s 

met bepaalde skills of interesses gevonden 

worden. Dit wordt gefaciliteerd door de 

profielen van medewerkers van een organi-

satie.

•	 Volgen van mensen, documenten, sites en 

tags – hiermee kun je zelf bepalen welke 

mensen, documenten, sites en tags (bijvoor-

beeld #mobielsociaal) je interessant vindt om 

te volgen en je kunt zien wie jou(w documen-

ten) volgen. Hiermee kunnen vele verschil-

lende sociale interacties ook gemonitord 

worden.

Het is belangrijk om deze tools in te bedden in 

de dagelijkse werkzaamheden. Het meest 

ideaal is om SharePoint als centrale digitale 

werkplek te gebruiken en de sociale tools die 

in de eerste fase benodigd zijn ook direct 

beschikbaar te stellen. Al dan niet geïntegreerd 

in Office en andere productiviteitssoftware. 

Toch is een organisatie dan nog steeds geen 

social enterprise. Waar het uiteindelijk om 

draait, is dat digitale sociale samenwerking 

gemeengoed is in de algehele bedrijfscultuur – 

van top tot werkvloer. Om de participatie zo 

hoog mogelijk te krijgen, is het noodzakelijk 

om een goede social-businessstrategie op te 

zetten. Deze strategie kan ook deel uitmaken 

van een groter geheel. Denk daarbij bijvoor-

beeld aan de introductie van SharePoint als 

samenwerkingsplatform dat de algehele 

bedrijfsstrategie en doelstellingen ondersteunt. 

Strategie

Hoe gaat SharePoint helpen om de organisatie 

een social enterprise te maken? Hoe kan het de 

visie en doelstellingen ondersteunen? Deze 

vragen komen aan bod in een workshop met 

managers, medewerkers en IT’ers. Hun input 

leidt niet alleen tot een duidelijk beeld van 

wensen en verwachtingen vanuit IT en de 

business, maar draagt ook bij aan inzicht in 

de actuele stand van zaken en de houding 

van de organisatie ten opzichte van de social 

enterprise.

In de strategieworkshops zetten wij vaak het 

4C-model (bron: Enterprise 2.0 door Niall Cook) 

in (figuur 2). Hiermee kunnen wij bepalen wat 

de huidige stand van zaken is, wat het gewens-

te niveau van samenwerking in de organisatie is 

en welke functionaliteiten er nodig zijn om de 

organisatie richting social enterprise te ontwik-

kelen.
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De vier kwadranten kunnen als volgt uitgelegd 

worden:

•	 Connection – Verbinden. 

Maken van verbinding tussen mensen en 

content.

•	 Collaboration – Samenwerken met een 

groep; kennis produceren is het doel.

Software die gebruikers in staat stelt om 

gestructureerd en ongestructureerd samen 

te werken aan hetzelfde doel.

•	 Communication – Communicatie 

Software om digitaal te communiceren.

•	 Cooperation – Samenwerken van individuen; 

kennis produceren is niet het doel. 

Software die gebruikers in staat stelt om 

gestructureerd en ongestructureerd samen 

te werken.

Er is overlap tussen deze categorieën. Collabo-

ration en cooperation zijn interactief, omdat er 

meer focus is op de groep dan op het individu. 

Connection en collaboration zijn formeel, 

omdat het vereist dat gebruikers op een 

gestructureerde manier samenwerken.

Wij onderzoeken ook de volwassenheid van de 

organisatie met betrekking tot de inzet van Sha-

rePoint als platform. Daarbij gaat het niet alleen 

om de technologie, maar zeker ook om 

organisatorische aspecten. Een goede tool om 

te kunnen beoordelen of uw (IT-)organisatie al 

toe is aan bepaalde functionaliteiten, is het 

Capability Maturity Model (CMM). Motion10 

heeft dit model op de diverse themas binnen 

SharePoint toegespitst (lees hiervoor ook onze 

paper SharePoint Strategie Advies).  

Eén van de onderwerpen binnen het Motion10 

Figuur 2 
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CMM is social enterprise. De verschillende 

niveaus op het gebied van social enterprise zijn:

•	 Niveau 0: Niet gebruikt

•	 Niveau 1: Experimenteren

•	 NIveau 2: Beschikbaarheid van de tools 

 

 

•	 Niveau 3: Operationele sociale betrokken-

heid

•	 Niveau 4: Ingebedde sociale cultuur

Figuur 3 
Het Capability 

Maturity Model 
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Het verschil op de diverse niveaus tussen de 

gewenste situatie en de huidige situatie bepaalt 

mede de passende implementatiestrategie, de 

in te zetten tools en de inrichting van de 

organisatie hierop. Zo kan uit de uitkomsten 

van het CMM bijvoorbeeld blijken dat de 

implementatie van SharePoint alleen niet 

genoeg is en er aanvullende tooling nodig is, 

zoals Microsoft Yammer of Lync. In het alge-

meen geldt: hoe kleiner het gat tussen huidige 

en gewenste situatie, hoe groter de kans op 

een succesvolle implementatie. Daarom is het 

raadzaam om niet te grote stappen in één keer 

te zetten. Anders loopt de organisatie het risico 

dat de eindgebruikers of het management de 

hakken in het zand zetten. Een steeds hogere 

volwassenheid wordt dan uiteindelijk gefaseerd 

bereikt.
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Implementatie

In de strategie is bepaald welke features (functi-

onaliteiten) de organisatie gaat inzetten. Dit 

vormt de basis voor de implementatiestappen.

Bij de implementatie van de technische 

SharePoint-infrastructuur is het in ieder geval 

belangrijk om de volgende globale stelregels te 

volgen:

•	 stel niet gelijk alle social features van 

SharePoint beschikbaar, maar begin met een 

beperkt aantal gericht op de eerste fase;

•	 creëer een taxonomie of faciliteer een 

folksonomie om tagging waardevoller te 

maken;

•	 zorg voor een hoog beschikbaar platform 

met zo min mogelijk downtime;

•	 faciliteer mobiele toegang.

Het ontwikkelen van social-businessinitiatieven 

verloopt vaak gefaseerd. De balans tussen de 

factoren initiatieven, governance en mensen 

bepaalt welke koers de grootste kans op een 

succesvolle implementatie oplevert. Samen met 

de benodigde infrastructuur noemen we dit het 

‘social enterprise framework’.

Governance

Social media vervangen ten dele de interactie 

‘in de wandelgangen’, rond de koffiecorner en 

aan het bureau. Een belangrijk verschil is dat 

met het gebruik van digitale middelen de 

interacties worden vastgelegd. Daar staan 

mensen niet altijd bij stil. Impulsieve, ondoor-

dachte interacties kunnen de organisatie of 

persoon jarenlang achtervolgen. Het is voor 

een organisatie de uitdaging om de balans te 

vinden tussen veiligheid (risicobeheersing) en 

vrijheid. Duidelijke regels en bewustwording bij 

de gebruikers van social media zijn daarbij van 

groot belang. 

De social-mediapolicy maakt deel uit van het 

SharePoint Governance Plan en beschrijft wat 

er bij het gebruik van social-mediatools – zowel 

binnen de organisatie als daarbuiten – wel en 

niet geaccepteerd wordt. Soms is een social-

mediapolicy heel kort (“Gedraag je bij het 

gebruik van social media volgens de interne 

regels en normen en waarden”). Een wat 

uitgebreidere variant zal de volgende onder-

werpen bevatten: 

•	 Juist gebruik – het gebruik van logo’s en  

de juiste toepassing van foto’s en andere 

bedrijfsinformatie.

Figuur 5 
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•	 Onbehoorlijk gebruik – vaak kan hiervoor het 

al aanwezige beleid worden gebruikt, 

bijvoorbeeld voor e-mail.

•	 Eigendom van informatie – het eigendom 

van gepubliceerde informatie en ‘non-disclo-

sure’ (geheimhouding) .

•	 Inhoud van derden – het gebruik van 

informatie van derden. 

•	 Vertegenwoordiging – hoe om te gaan met 

het wel of niet officieel mogen vertegenwoor-

digen van de organisatie.

•	 Ethisch verantwoord – wat wordt verstaan 

onder ethische verantwoordelijkheid in het 

gebruik van social media.

•	 Beveiliging van informatie – hoe om te gaan 

met bedrijfsgevoelige informatie.

•	 Records management – het bewaren van 

informatie die via social media is gedeeld.

•	 Review en monitoring – de regels voor het 

officieel reviewen van informatie voordat 

deze naar buiten wordt gebracht en hoe de 

naleving gemonitord wordt.

•	 Verantwoordelijkheid – de verantwoordelijk 

die mensen dragen voor de informatie die zij 

publiceren.

Succesvolle adoptie

De komst van een social-mediaplatform kan 

grote veranderingen in een organisatie teweeg 

brengen. Het kan flink ingrijpen in de bedrijfs-

cultuur. Waar het in het verleden misschien niet 

gebruikelijk was om buiten de eigen afdeling te 

communiceren (laat staan samen te werken), 

zullen dergelijke muren met de inzet van social 

tooling snel doorbroken worden. 

Daarom is het voor een succesvolle implemen-

tatie cruciaal dat het management rekening 

houdt met de zachte (mens)kant van de 

oplossing en dat deze in balans is met de harde 

(IT-)kant. Het is noodzakelijk dat de leiding een 

actieve rol inneemt bij het faciliteren en begelei-

den van de verandering. Dit kan het social-

mediaplatform maken of breken. De kennis en 

ervaring van een functioneel consultant die dit 

soort implementaties vaker succesvol heeft 

volbracht, kunnen hierbij van grote waarde zijn. 

Top-down of bottom-up?

De adoptie van social tooling binnen een 

organisatie kan op twee manieren worden 

bewerkstelligd: top-down of bottom-up. De 

IT-afdeling (die de tooling als onderdeel van het 

samenwerkingsplatform ter beschikking stelt 

van de organisatie) heeft in beide gevallen een 

faciliterende rol. Welke aanpak gekozen wordt 

hangt vooral af van de organisatiecultuur.

Bij de top-downaanpak bepaalt het manage-

ment dat de medewerkers social media binnen 

de bedrijfsmuren moeten gebruiken om de 

organisatie verder te verbeteren. Zeker in een 

organisatie die niet erg volwassen is, kan deze 

aanpak tot goede resultaten leiden. Het 

voordeel is dat het management strak kan 

regisseren wat er gezegd en gedaan wordt. De 

keerzijde is dat er weerstand kan ontstaan 

omdat medewerkers niet betrokken zijn en zij 

zich overvallen voelen door de verandering. 

Voor managers die de top-downaanpak 

toepassen, gelden de volgende aandachtspun-

ten:

•	 spreek mensen erop aan als ze de tools niet 

of niet goed gebruiken;

•	 gebruik als manager zelf ook de tools en 

draag dat uit;

•	 werk aan het creëren en behouden van 

vertrouwen;

•	 belicht de voordelen voor de organisatie én 

de gebruikers;

•	 zorg dat er voldoende support is om mensen 

te helpen met het gebruik.

In de bottom-upaanpak start het proces van 

samenwerking al op het moment dat de 

medewerkers bij de adoptie betrokken worden. 

Dat bevordert de acceptatie, ook bij de mensen 

die niet in het projectteam zitten. Zij hebben het 

gevoel dat hun collega’s hun belangen verte-
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genwoordigen en zijn sneller bereid het nieuwe 

platform te gaan gebruiken. Bovendien leidt 

deze aanpak tot een beter passend platform, 

want het beste systeem wordt in de praktijk 

geïmplementeerd. De keerzijde is dat het 

management genoodzaakt is de procesbeheer-

sing deels los te laten. Beweegt iedereen wel in 

de gewenste richting? Gaat de adoptie niet te 

langzaam, of juist te snel? Zorgt de project-

groep wel voor voldoende draagvlak?

In de bottom-upaanpak is het van belang dat 

het management: 

•	 focust op de voordelen voor de gebruiker, 

maar zeker ook voor de organisatie;

•	 regelmatig trainingen faciliteert;

•	 de gebruikers aanmoedigt;

•	 zorgt dat key users ambassadeurs worden.

Checklist succesvolle adoptie

Ongeacht implementatieaanpak en de gekozen 

technologie blijven de volgende zaken van 

belang voor een succesvolle adoptie van 

SharePoint als samenwerkingsplatform:

•	 heb een adoptiestrategie;

•	 maak de materiedeskundigen de helden,  

zij trekken gebruikers aan;

•	 zorg voor mobiele toegang via smartphone  

of tablet (al of niet met apps);

•	 bedenk: het is een evolutie, geen revolutie;

•	 val niet terug in oude gewoontes als het 

even tegenvalt, maar doe er iets aan;

•	 behandel medewerkers als klanten van je 

nieuwe organisatie;

•	 start met een pilot, begin klein (think big,  

act small);

•	 zorg ervoor dat gebruikers beloond worden, 

bijvoorbeeld voor het invullen van hun 

profiel;

•	 bedenk dat het veel moeilijker is om de 

gebruikers ermee laten werken dan om  

het platform beschikbaar maken;

•	 implementeer een mentor/buddy-systeem;

•	 bed de tools in in de bestaande applicaties, 

zodat je niet telkens hoeft te wisselen van 

taak;

•	 no users, no glory – er is een kritieke massa 

nodig om het tot een succes te maken;

•	 het management moet het platform actief 

gebruiken en uitdragen;

•	 meet het succes en blijf het platform daarop 

afstemmen.

Voordelen

Als het proces goed verloopt zullen medewer-

kers langzamerhand de voordelen ervaren:

•	 het identificeren van de beste mensen voor 

een specifieke taak wordt makkelijker;

•	 informatie maakt echt ‘machtiger’;

•	 nieuw onderzoek is sneller klaar;

•	 het connecten met materiedeskundigen is 

laagdrempeliger;

•	 er worden reiskosten bespaard;

•	 er ontstaan verrassend relaties die leiden  

tot goede samenwerking;

•	 er worden meer en betere ideeën gegene-

reerd.
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Samenvatting

Internet en social media hebben een grote 

impact op ons leven. Nieuws is overal ter 

wereld via een muisklik beschikbaar, 24 uur per 

dag, 7 dagen per week. Mensen gaan steeds 

meer werken met social media. Deze wijze van 

interactie en informatie-uitwisseling zoeken zij 

ook in hun bedrijfsomgeving. 

In een social enterprise leren mensen van 

elkaars ideeën, fouten en successen. Zij 

kunnen in een open sfeer werken, commu-

niceren, informatie delen, samenwerken en 

meningen en ideeën uitwisselen. Om dit te 

kunnen realiseren, worden social media-achtige 

tools ingezet. Gelijksoortige tools als zij in hun 

privéleven gebruiken.

Hoe gemakkelijker werknemers de juiste 

sociale tools kunnen gebruiken, hoe gemakke-

lijker zij kunnen communiceren.  Zij kunnen 

ideeën verbeteren of aanscherpen, snel vragen 

beantwoorden en vrijelijk informatie delen. Dit 

leidt uiteindelijk tot behoud van kennis in de 

organisatie, innovatie en tevreden klanten en 

medewerkers. Kortom: tot betere resultaten. 

Medewerkers kunnen los van alle hiërarchieën 

participeren. Zo kunnen zij een steeds groter 

wordende invloed krijgen op het succes van de 

organisatie.

In Microsoft SharePoint zijn veel functionalitei-

ten aanwezig die kunnen ondersteunen bij het 

ontwikkelen van een social enterprise. Share-

Point kan als organisatiebreed platform worden 

ingezet om iedereen toegang te geven tot 

social tooling. Motion10 heeft een groot aantal 

organisaties ondersteund bij de implementatie 

van SharePoint als samenwerkingsplatform. 

Wij hebben ervaren dat het cruciaal is dat de 

strategie en het implementatie- en adoptiepro-

ces aansluiten bij de cultuur en volwassenheid 

van de organisatie. Dit is bepalend voor het 

succes van de implementatie, en daarmee  

voor het succes van de social enterprise.
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